
Porto Alegre, quarta-feira, 5 de maio de 2021 | Ano 19 - nº 33 | 

Em apenas dois anos de 
existência, já foram criadas no 
Brasil mais de 800 Empresas 
Simples de Crédito (ESC). Jun-
tas, elas têm potencial estimado 
de R$ 1,2 bilhão para novos fi-
nanciamentos aos pequenos ne-
gócios. Criadas em 24 de abril 
de 2019 por meio da Lei Com-
plementar 167/2019, as ESCs 
ajudam a ampliar e a descon-
centrar o acesso ao crédito no 
País e se tornaram uma opção 
interessante para quem quer 
minimizar burocracias.

O mapeamento das ESCs, 
feito pelo Sebrae, identificou 
que a região Sudeste é a que 

mais possui empresas dessa ati-
vidade: são 357, o que corres-
ponde a 44,6% do total, sendo 
que, juntas, possuem um volu-
me de capital de R$ 166,6 mi-
lhões. Apenas São Paulo é res-
ponsável, aproximadamente, 
por uma a cada três Empresas 
Simples de Crédito no Brasil.

A segunda região com mais 
empresas desse ramo é a Sul, 
com 173, seguida pela Centro-
-Oeste (119), Nordeste (109) 
e Norte (43). O Rio Grande 
do Sul é o quinto estado com 
maior número de ESCs no Bra-
sil, com 50 empresas em ativi-
dade que somam capital social 
de R$ 21 milhões, de acordo 
com o Sindicato das Sociedades 
de Fomento Comercial - Facto-

ring do Estado do Rio Grande 
do Sul (Sinfac/RS).

Quase metade das Empre-
sas Simples de Crédito no País 
têm capital entre R$ 500 mil e 
R$ 1 milhão. No RS, elas têm, 
em média, R$ 430 mil.

O presidente da Abrafesc 
(Associação Brasileira de Fac-
toring, Securitização e Empre-
sas Simples de Crédito) e do 
Sinfac de São Paulo, Hamilton 
de Brito Jr., sustenta que “o in-
teressante das ESCs é que elas 
fazem o capital girar dentro 
da microeconomia, é o peque-
no emprestando para pequeno”. 
“Muitas das operações são para 
comerciantes locais que não têm 
acesso fácil a financiamentos e 
empréstimos nos grandes ban-

cos”, destaca Brito Jr.
Segundo o Sinfac/SP, com 

um pequeno capital social já é 
possível iniciar uma ESC e fa-
zer empréstimos para microem-
preendedores de forma institu-
cionalizada. Atualmente, essas 
organizações operam com capi-
tal social médio de R$ 500 mil 
e juros mensais que variam de 
3% a 5%.

Para Brito Jr., é, inclusive, 
“uma alternativa de empreen-
dedorismo para quem perdeu 
o emprego e quer fazer render 
suas reservas, mesmo que pe-
quenas”. As atuais taxas de juros 
e o baixo retorno de aplicações 
financeiras que exigem pouco 
aporte são, de acordo com ele, 
um convite para entrar no setor.

Segundo o analista de Ca-
pitalização e Serviços Finan-
ceiros do Sebrae, Adalberto 
Luiz, a legislação que criou as 
ESC permite que qualquer ci-
dadão possa emprestar dinhei-
ro dentro da sua comunidade de 
forma legal. E o primeiro pas-
so a ser tomado para a criação 
de uma ESC é a formalização 
do negócio na Junta Comercial, 
onde será registrado o contra-
to social da empresa. “Com o 
aumento da procura por crédi-
to, as ESCs são uma boa opção 
tanto para quem precisa recor-
rer ao crédito quanto para quem 
quer empreender na área”, res-
salta o analista.
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Operações - A ESC destina-se 
à realização de operações de:
 empréstimo
 financiamento 
 desconto de títulos 
de crédito

Clientes - Só poderão 
ser clientes da ESC os 
abaixo referidos, jamais 
pessoas físicas:
 microempreendedores 
individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte
Capital social - A ESC não 
exige capital social mínimo 
nem máximo, mas o capital 
social somente poderá ser 
integralizado em moeda 
corrente, seja o inicial ou 
os futuros aumentos. O 
somatório do giro da empresa, 
considerando todos os 
contratos ativos, não poderá 
ultrapassar o capital social 
efetivamente integralizado.

 SAIBA MAIS SOBRE AS ESCS

Cidade Números de ESCs
BAGÉ 1
CACHOEIRINHA 1
CAMAQUÃ 1
CAMPO BOM 1
CANELA 1
CANOAS 1
CAPÃO DA CANOA 1
CAXIAS DO SUL 1
ERECHIM 2
ESTÂNCIA VELHA 1
FARROUPILHA 1
FLORES DA CUNHA 1
GRAMADO 1
IGREJINHA 1
IJUÍ 1
NOVO HAMBURGO 2
NOVA PRATA 1
NOVO HAMBURGO 1
PELOTAS 2
PORTO ALEGRE 18
QUARAÍ 1
SANTA MARIA 1
SANTA ROSA 2
SANTO NGELO 1
SANTO CRISTO 1
SAPIRANGA 1
STA. CRUZ DO SUL 1
TRÊS COROAS 1
TRIUNFO 1

EMPRESAS SIMPLES DE CRÉDITO ESTÃO 
PRESENTES EM DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO

Fonte: Redesim

Tributação
Simples Nacional: Está 
impedida de optar por 
este regime.
Lucro presumido: A Lei 
Complementar 167/2019 que cria 
a ESC prevê a base de presunção 
de 38,4% sobre a receita bruta.
Receita Bruta da ESC: deve 
ser composta apenas de juros 
remuneratórios, ou seja, não é 
possível a cobrança de tarifa.PIS: 
0,65%
Cofins: 3% 

IRPJ
Base de Presunção: 38,4%
Alíquota: 15%
Adicional: 10%. A parcela do 
Lucro Presumido (ou seja, a base 
de cálculo) que exceder ao valor 
resultante da multiplicação de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) pelo 
número de meses do respectivo 

período de apuração, sujeita-
se à incidência de adicional de 
imposto à alíquota de 10% (dez 
por cento). 

CSLL
Presunção: 38,4%
Alíquota: 9,0%

IOF
Alíquota Principal: Se o 
mutuário pessoa jurídica optante 
pelo regime do Simples Nacional 
e o valor contratado for igual ou 
inferior a R$ 30 mil: 0,00137% 
ao dia.
Alíquota Principal: Se o valor 
contratado for superior a R$ 30 
mil: 0,0041% ao dia
Alíquota Adicional: O IOF incide 
sobre as operações de crédito à 
alíquota adicional de 0,38%.

ISS
Não há incidência

Fonte: Sinfac/RS

Criada em abril de 2019, as 
Empresas Simples de Crédito tive-
ram um boom nos primeiros me-
ses de existência. Porém, quando 
muitas delas estavam prestes a co-
memorar o primeiro ano, a crise do 
novo coronavírus no Brasil come-
çou a dar sinais. Em pouco tempo, 
os governos (federal, estadual e até 
os municipais) iniciaram a imple-
mentação de programas de crédito 
na tentativa de aplacar o impacto 
do fechamento nos negócios.

Esse movimento, de oferta de 
crédito por parte do Estado, fez 
com que as ESCs não fossem tão 
procuradas em 2020. Pessoas que 
estavam pensando em abrir uma 
Empresa Simples de Crédito pre-
feriram esperar um pouco tam-
bém. Já em 2021, a expectativa é 
de crescimento - não só no núme-
ro de empréstimos e descontos de 
título, mas também na quantidade 
de ESCs em operação. A relação 
“olho no olho” entre o tomador de 
crédito e o dono da ESC não vai 
ser atrapalhado pelo uso da más-
cara. É o que prevê o presidente do 
Sindicato das Sociedades de Fo-
mento Comercial - Factoring do 
RS (Sinfac/RS), Márcio Aguilar. 

“Em um primeiro momento, 
houve uma euforia mercadológica. 
Após, entramos em um processo 
de consolidação e de certa estag-
nação no crescimento, em grande 
parte pela decisão acertada do go-

Crédito para micro e pequenas empresas 
através das ESC deve crescer em 2021

Nis nat. Tem quas simpedis est, odi te velende stessum voluptia
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verno de investir mais de R$ 100 
bilhões para ajudar as empresas”, 
diz Aguilar. Desde outubro de 
2020, no entanto, a situação dá si-
nais de mudança.

Os micro e pequenos empre-
sários voltaram a procurar as em-
presas simples de crédito, prin-
cipalmente em busca de capital 
de giro. As ESCs conseguem 
garantir taxas bastante alinha-
das com o mercado e também 
realizar uma avaliação de risco 
mais personalizada.

Esse deve ser o principal atra-
tivo dessas financiadoras no atual 
cenário. Os empreendedores que 
tiveram de acumular dívidas nos 
últimos meses para não fechar as 
portas e agora precisam de mais 
um auxílio para seguir em fren-
te terão de buscar dinheiro nas li-
nhas alternativas. “E as ESCs fo-

ram criadas exatamente com esse 
objetivo: desburocratizar”, comple-
menta Aguilar.

Além disso, as ESCs vêm 
buscando profissionalização. “É 
importante ter um sistema de ges-
tão integrado com uma registra-
dora autorizada pelo Banco Cen-
tral (BC), para registro e validade 
de seus contratos, e fazer a análise 
prévia do sacado junto aos birôs de 
crédito”, orienta o presidente As-
sociação Brasileira de Factoring, 
Securitização e Empresas Simples 
de Crédito, Hamilton de Brito Jr.

Como os softwares de ges-
tão representam um investimento 
significativo dentro desse negócio, 
a Abrafesc lançou em abril uma 
nova plataforma chamada “ESC 
Fácil”, exclusiva para as empresas 
pequenas, que têm capital social 
de até R$ 100 mil. 
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A Lei da ESC impõe uma 
série de limitações para assegurar 
que as empresas mantenham seu 
perfil. Uma delas é o teto de R$ 
4,8 milhões para a receita bruta 
anual (limite para as EPP - Em-
presa de Pequeno Porte definido 
pelo Simples Nacional). Entre-
tanto, a principal limitação é a ca-
racterística bastante peculiar desse 
modelo de negócio: sua atuação é 
regional, as operações das ESCs 
são restritas ao município-sede e 
às cidades limítrofes. 

A alteração desse ponto é 
uma das principais demandas 
do Sinfac/RS, principalmente 
devido à digitalização de gran-
de parte desse negócios. “Com a 
pandemia, tivemos de oferecer fa-
cilidades tecnológicas aos clientes 
e não faz sentido termos uma tra-
va por questão geográfica hoje em 
dia”, diz o presidente do sindicato, 
Marcio Aguilar.  

ESCs solicitam redução da burocracia 
Isso reduz a quantidade de 

potenciais clientes e cria um am-
biente de baixa concorrência entre 
as ESCs. Soma-se a isso o fato de 
que as ESCs têm que concorrer 
com outras modalidades de cré-
dito que não tem essa limitação 
territorial, tais como bancos, fac-
torings e fintechs, o que acaba “di-
ficultando inclusive o crédito por 
plataforma digital” segundo a As-
sociação Brasileira de Factoring, 
Securitização e Empresas Simples 
de Crédito (Abrafesc).

Segundo Aguilar já existem 
projetos de lei nesse sentido em 
tramitação no Congresso Nacio-
nal.  Outra pauta defendida pelo 
Sinfac no Rio Grande do Sul é 
que o Colégio Registral do Esta-
do comece a fazer os registros das 
alienações fiduciárias de imóveis 
das Empresas Simples de Crédito.

No mês passado, a categoria 
obteve uma importante conquista 

quando o Detran/RS estabeleceu 
procedimentos para o registro de 
contratos de financiamento com 
garantia real de veículos e ano-
tação de gravame veicular. Com 
isso, será possível promover o re-
gistro de contrato de financiamen-
tos de veículos diretamente junto 
ao órgão competente. 

De acordo com a entidade na-
cional, o espírito da lei era o im-
pulsionamento da economia local, 
possibilitando a geração e manu-
tenção de empregos e renda den-
tro de sua região, mas nos últimos 
meses, esse tipo de trava está tra-
zendo como consequência mais 
fechamentos que aberturas de em-
presas ESC. “Por esse motivo, se 
faz urgente uma atualização da lei 
para dar igualdade de condições 
de concorrência com outras mo-
dalidades de crédito”, comenta o 
presidente da Abrafesc, Hamilton 
de Brito Jr.


